WARUNKI KONKURSU OFERT (WKO)
w sprawie udzielania Swiadczeri zdrowotnych w zakresie badari
rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, rentgenodiagnostyki i elektromiografii
dla pacjent6w SPZOZ w tr-ukowie

r.

ZTELAJACY ZAMoWTENTA
Samodzielny Publiczny Zaldad opieki Zdrowotnej w tr ukowie, zwarry dalej rJdzielaj4cym
rJD

zamowienia,
adres: 2I-400 Luk6w, ul. Doktora AndrzejaRogaliriskiego 3,
teL 25 79t8 29 80, fax 25 798 26 03,
strona inl.ernetowa: www.spzoz.lukow.pl,
e-mail : prawny@spzozlukow.pl.

II. PRZIi,DMIOT KONKURSU
1. Przedmiotem konkursu ofert s4 Swiadczenia

i

i

zdrowotne

magnety <:,zne go, tomo grafi komputerowej elektromio grafii
zam6wie ni a (zw ane dalej badaniami) wg potrzeb.
2. D o zadan Oferenta nalehec bgdzie :

z zal<resu badaf rezonansu
dla pacjent6w, U dzielajqcego

badaf zzakresu:
elektromio grafri,

1) wykoraywanie

re:zonan su magnety czn e go,

tomografii komputerowej i rentgenodiagnostyki - jako zabezpieczenie, w przypadku
awarii sprzgtu medycznego, bgd4cego wlasnoSciq U dzielajqcego zam6wienia (SP ZOZ
w tr-ukowie).
2) dokon'ywanie opis6w badafw formie pisemnej lub elektronicznej,
3) dostar:czenie Udzielaj4cemu zam6wienia wynik6w badan pacjent6w szpitalnych oruz
innych opisow bezpoSredniego po wykonaniu badania lub w terminie 12 godzin, a bad,ah
zakwalifikowanych przez rJdzielajqcego Zam6wienia jako pilne w terminie 2 godzin od,
momentu wykonania badania.
3. Swiadczenia zdrowotne, o kt6rych mowa w ust. 2 pkt 1 wykonywane bgd4 w siedzibie
Oferenta przez jego personel na podstawie skierowania opatzonego pieczgci4 i podpisem
U dzielaj qc e go zam6wi eni a.
III. PRZYJMUJACY ZAMoWIENIE (Oferent)
L. Do konkursu mogQ przyst4pid podmioty lecznicze okreSlone w art. 4 ust. 1 ustawy z
dnia
15 kwietxri a 2011 r. o dzialalnosci leczniczej, zw ane dalej oferentem.
2. Oferenci musz? dysponowac:
1) kadr4 medyczn4 posiadaj4c4 odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje zawodowe
oclpowiadaj 4ce okreSlonym przepisom i wymaganiom,
2) wyposaZeniem w niezbgdn4 aparaturg i sprzgt medyczny, spelniaj4cy wymagania
dcr wykonywania przedmiotu konkursu ofert, materiaNami gwarantuj4cymi
wykonywani e badari na p o ziomie obowi4zuj 4cych standard6w.
3) posiadai wpis do rejestru podmiot6w wykonuj4cych dziatalnoillIeczniczq.
3, Pomieszczenia Oferenta, w kt6rych wykonywane bgd4 badania, musz4 posiada6
odpowiednie warunki do realizacji przedmiotowych Swiadczeri oraz spelniai okreslone
wymogi sranitarne.

4'

nie dopuszcza wykonywania opis6w badari poprzez
podwykomawc6w. Oferty takie bgd4 odrzucane.
5. Oferenl musi zobowiEzad sig do poddania kontroli przeprowadzonej przezlJdzielajqcego
zam6wieuia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia w zakresie Swiadczonych uslug, w ramach
zawartej umowy.
6. Oferent zobowiqzuje sig do podania danych potencjalu w Systemi e ZarzEdzania Obiegiem
Informacji (SZOI) NFZ.
7. Oferent musi zobowtqzal sig do spelnienia innych wymagari NFZ, kt6rych koniecznoSci
wprowad:zenia nie mohna przewidzie6 w chwili zawarciaumowy.
Udzielajqcy zam6wienia

Oferent musi posiada6 aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnoSci cywilnej lub
zobowiqza6 sig w formie oSwiadczenia do zawarcia umowy ubezpieczenia OC bezpoSrednio
przed podpisaniem umowy.
8.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT:
1. odlegloSd od siedziby Udzielaj4cego zam6wienia liczona w kilometrach (wg mapy na
stronie internetowej www.google.pl, najkr6tsza trasa) -35 "h
algorytm oceny kryterium odlegloSci:
najmnieisza oferowana odlegloii + odlegloSi oferty badanej x 35 % x l0 pkt
2. stawka -

650 Cena rocznej wartoSci umowy (brutto).

algorytm oceny kryterium stawki:
stawka ofer$ najtufiszej + stawka oferty badanej x 65 % x 10 pkt
Punkty wynikajqce z algorytmu m-atematycznego uzyskane przez Przyjmuj4cego zam6wienie
zostan4zaol<rqglone do dw6ch miejsc po przecinku.
Oferta wypelniaj4ca w najwylszym stopniu wymagania okreSlonego kryteriunt, otrzyma
maksymalnqliczbg punkt6w. Pozostalym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza
hczba punkt6w. Udzielaj4cy zam6wieniazaproponuje zawarcie umowy Oferentowi, kt6rego
o

fert a uzy skala najw y 2sz4

p

unktacj g.

V. CZAS TRWANIA UMOWY: I stycznia 2022 r.
VI. POSTANOWIENIA OGOLNE

-

31 grudnia2024 r.

1. Oferent powinien zapoznat sig dokladnie z Warunkami konkursu ofert wraz z formularzem

Nr 1) oraz oSwiadczeniem Przyjmujqcego zam6wienie
(Zal4cznikiem Nr 2), projektem Umowy (ZalqcznrkNr 3).
2. OfertE nale?y sporz4dzic na zalqczonym formularzu. Dopuszcza sig nLodyfikacjg
formularza ofertowego. Oferta powinna byi napisana czytelnie w jgzyku polskim, z
wyj4tkiem nazewnictwa medycznego lub nazw wlasnych oraz podpisana prze:z Oferenta.
Miejsca, w kt6rych Oferent nani6sl poprawki powinny byt przez Oferenta parafowane
/skr6cony podpis/. Oferent nie moZe domaga6 sig od lJdzielajqcego zam6wienia zwrotu
ko s zt6w zw iqzany ch z pr zy gotowani em i zlo Leniem o ferty.
3. Oferta powinna sklada6 sig z:
o Formularza oferty konkursowei (Zalqcznik Nr 1),
o OSwiadczenia Oferenta o zapoznaniu sig ztreSci4 Ogloszenia wgZalqcznilkaNr 2 do
oferty konkursowej (Zal4cznik

o
.
.

o
o
W

wKo.

i

adresu Oferenta oraz kopi aktualnego odpisu z trlRS, b4dz
zalwndczenia o wpisie do CEIDG (nie starsze niz 3 miesi4ce od daty otwarcia ofert),
Wskazania os6b odpowiedzialnych za realizacjg zam6wienia z podaniem numeru
telefonu, na kt6ry skladane bgdqzamowienia.
Podpisanego i zalqczonego projektu umowy na Swiadczenia zdrowotne .i/ zakresie
badan rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, rentgenodiagnostyki
i elektromiografii dla pacjent6w Udzielaj4cego zam6wienia wg zalqcznika Nr 3 do

NazuT, siedziby

wKo.

PoSwiadczonej kopii oplaconej polisy od odpowiedzialnoSci cywilnej Oferenta w
zakresie wykonywanej dzialalnoSci lub oSwiadczenia o jej przedstawienjiiu do dnia
zawarcia umowy.

Komercyjnego, pelnego cennika badah oferowanych zewngtrznym kontrahentom
Oferenta.

kopii Udzielaj1cy zam6wienia zastrzega sobie prawo
przedstawienia oryginalu dokument6w.
4. Oferent mohe wprowadzi6 zmiany lub wycofad zlohon1 przez siebie ofertg jezeli otrzyma
pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed,uplywerm terminu
skladania ofert.
5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmran lub wycofaniu oferty musi zawierar5 dopisek:
zmiana oferty lub wycofanie oferty.
przypadku przedlohenia

6' Oferfy w zaklejonych kopertach opatrzone opisem: ,,Konkurs na Swiadczenia
zdrowotne - MR, TK' EMG, RTG", naleLy skladad w Dziale Analiz i Rozliczeri SPZOZ w
tr ukowie (budynek administracji, II pigtro, 23 pok6j)
do eod2.11.00.
oferty zlo2one po uplywie podanego terminu nie bgd4 rozpatrywane.
7. Otwarcie ofert nast4pi
w Dziale Analiz i
Rozliczeri
sPzoz w tr-ukowie (budynek administracji, II
pigtro) ptzy
ul. Doktora Andrzeja Rogalifskiego 3.
8. ZNo\one oferty bgd4 oceniane przez Komisjg Konkursow4 powolanq przez Udzielaj4cego
zam6wienia.
9 . U dzielaj1cy Zamowienia odrzuci ofertg:
l) zloZ<>nyprzez Oferenta po terminie;
2) zawieraj4c4 nieprawdziwe informacj e;
3) iezeli Oferent nie okreslil przedmiotu oferty lub nie podal proponowanej liczby lub ceny
Swiadczeri zdrowotnych;
4) jezeli zawierarazqco nisk4 ceng w stosunku do przedmiotu zam6wienia;
5) jezeli jest niewaZna na podstawie odrgbnych przepis6w;
6) jeheli Oferent zNoLyl ofertg alternatywn4;
7) jezeli oferent lub oferta nie spelniaj q Wmaganych warunk6w okreslonych w przepisach
prav'la oraz warunk6w wymaganych w niniejszych Warunkach konkursu ofert;
8) zLoZ<tnq ptzez Oferenta, z kt6rym zostata rozwi4zana przez lJdzielajilcego zam6wienia
umol'^/a o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych w okreslonym rodzaju lub zakresie w trybie
natychmiastowym z pr zy czy n le2qcy ch po stronie Oferenta.
W przypadku, gdy braki, o kt6rych mowa w ust. 9 pkt. 2 - 6, dotycz1 tylko czgsci oferty,
Udzielajqcy zam6wienia mo?e odrzucii ofertg w czgsci dotknigtej brakiem. W przypadku,
gdy Oferent nie przedstawil wszystkich wymaganych dokument6w lub gdy, oferta iawiera
braki formalne, Komisja wezwie Oferenta do usunigcia tych brak6w w wvznaczonvm
terminie
pod rygorem odrzucenia oferty.
10' Udzielaj4cy zamowienra uniewazni postgpowanie w sprawie zawarcia umowy o
udzielanie Swiadczeri zdrowotnych, gdy:
1) nie wplyngla Zadnaoferta;
2) wplyngla jedna oferta niepodlegaj 4ca odrzuceniu, z zastrzeaeniem ust. I 1;
3) oclrzucono wszystkie oferty;
4) krvota najkorzystniejszej oferty przewyhsza kwotg, kt6rq lJdzielajqcy zam6wienia
pr zez:,naczyl na fi nans owanie Swiad czen zdr owotnych w danym po stgpowaniu
;
5) nast4pila istotna zmiana okolicznoSci powoduj qca, Ze prowadzenie postgpowania
lub zawarcie umowy nie leZy w interesie lJdzielajqcego zam6wienia, czego nie mohna
bylo wczeSniej przewidziel.
11.JeZeli w toku konkursu ofert wplyngla tylko jedna oferta niepodlegaj4ca odrzuceniu,
Komisja mohe przyjq| tg ofertg, gdy z okolicznoSci wynika, Le na ogloszony ponownie na
tych samych warunkach konkurs ofert nie wplynie wigcej ofert.
12. Jehelr nie nast4pilo uniewaZnienie postgpowania w sprawie zawarciaumowy o udzielanie
Swiadczefi zdrowotnych, Komisj a oglasza o rczstrzygnigciu postgpowania w terminie 14 dni
od dnia o'twarcia ofert poprzez wywieszenie ogloszenia o wyniku postgpowania na tablicy
ogloszeri w siedzibie Udzielaj1cego zam6wienia. Ogloszenie zawieral bgazie nazwQ (firmg)
albo imiS: i nazwisko oraz siedzibg albo miejsce zamieszkania i adres Swiadczenioau*ry,
kt6ry zostal wybrany. Oferenci zostanq zawiadomieni o terminie zawarcia umowy na piSmie
lub telefonicznie.
13. Przedstawiciele uprawnieni do bezposredniego kontaktowania sig z Oferentami w
sprawach merytorycznych i formalnych:
o lek. Monika Rago - Kierownik zaktaduDiagnostyki obrazowej tel.25 498 20 01 w.
a^t1/ I

.

Ewa Skrzymowska-Dzial AnaIiz i Rozliczeri
336.

tel. 25 798 20 01 w.

VII. wyLoNIENTE PRZYJMUJACEGO ZAMoWTENTE:
1. W celu przeprowadzenia Konkursu ofert Dyrektor SPZOZ powola Komisjg konkursow4.
W sklad Komisji konkursowej wchodzi 3 czlonk6w, spoSr6d kt6rych wyznaczony

jest przewodnicz4cy.
2. Konkurs sklada sig z czgicijawnej i niejawnej.
3. Szczeg6lowy tryb pracy Komisji konkursowej okresla regulamin Komisji konkur:sowej.
4. Regulamin Komisji konkursowej dostgpny jest do wgl4du w miejscu skladania ofert.
5' Komisja konkursowa ma prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji wynLagrodzef i
spraw organrzacyjnych, w szczegolnoSci terminarza udzielania Swiadczeri zaproponowanych
w ofercie ptzez oferenta. Oterminie negocjacji Oferent zostanie powiadomiony napiSmie,
Wynik negocjacji - podjgcie decyzji o wyborze w ogloszeniu o wyniku postgpowarria.
6. Termin zwiqzania ofert4 wynosi 30 dni Iiczone od dnia otwarcia ofert.

V[I.

SZCZEGO\'OWE ZASADY WYKONYWANIA SWIADCZEN zostaly okreslone
w projekcie Umowy (Zalqcznik Nr 3). Postanowienia umowy nie podlegajE negocjacjom.
Udzielajqcy zam6wienia zastrzega sobie prawo do modyfikacji postanowieri umownych w
zakresie dotycz4cym spraw organizacyjnych, oraz sposoburozliczeri finansowych i zakresu
sprawozdawczoSci oraz w trakcie realizacji zmian treSci umowy, jezeli koniecznoSi
ich wprowadzenia wynikai bEdzie z okolicznoSci, kt6rych nie mohna bylo przerwidziel w
chwili zawarcia umowy. Ww. uregulowania mog? stanowi6 przedmiot negocjacj.i w trakcie
rcalizacji umowy.
IX. WARUNKI UDZIELANIA SWIAUCZNN
OdpowiedzialnoSd za szkodE wyrzqdzon4 przy udzielaniu Swiadczeri w zakresie udzielonego
zam6wienia ponosz4 solidarnie UdzielajEcy zam6wienia i Oferent /Przyjmuj Ecy zarnowienie/.
X. ZAWARCIE UMOWY
Zawarcie umowy z oferentem nast4pi po uplywie 7 dni od dnia rozstrzygnigcia konkursu
i wywieszenia ogloszenia o wyniku i wynosi 14 dni liczone od daty uplywu terminu do
zlo2enia odwolania, pod warunkiem dostarczenia przez Oferenta umowy ubezpieozenia OC.
Umowa zawarta zostanie w siedzibie SPZOZ w tr-ukowie w terminie uzgoclnionym z
oferentem lub przeslana zostanie listem poleconym na adres wskazany w ofercie.

XI.INFORMACJE O

MOZLIWOSCI SKI,ADANIA

ODWOI,AWCZYCH I PROTEST6W:
1. Oferentom, kt6rych interes prawny doznal uszczerbku

SNONTOW

w wyniku naruszr:nia przez
UdzielajEcego zan6wienia zasad przeprowadzaniapostgpowania w sprawie zawaroiaumowy
o udzielanie Swiadczeti zdrowotnych, przysluguj4 Srodki odwolawcze i proterst. Srodki
odwolawcze nie przysluguj4 na: niedokonanie wyboru Oferenta oraz na unir:waZnienie
postgpowania w sprawie zawarciaumowy o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych.
2. W toku postgpowania w sprawie zawarciaumowy o udzielanie Swiadczet'r zdrowotnych, do
czasu zakotrczenia postgpowania, Oferent moze zloLyc do komisji umotywowany protest
w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarhonej czynnoSci. Do czasu rctzpatrzenia
protestu postgpowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych ulega
zawleszenlu,
chyba,
2e zteSci protestu wynika, ze jest on oczywi6 cie bezzasadny. Komisj a rozpatruje r rozstrzyga
protest w ci4gu 7 dni od dnia jego otrzymania i udzielapisemnej odpowiedzi skladaj4cemu
protest. Nieuwzglgdnienie protestu wymaga uzasadnienia. Protest zlolony po terminie nie
podlega rozpatrzeniu. Informacjg o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnigciu nir:zwlocznie
zamieszcza

sig na tablicy ogloszef orv na stronie internetowej. W przypadku uwzglgdnienia protestu
sj a p owtarua zaskar Zonq czynno Si.
3' Oferent bior4cy udzial w postgpowaniu mohe wnieS6 do Dyrektora Udzielaj4cego
zam6wienia, w terminie 7 dni od dnia ogloszenia o rozstrzygnigciu postgpowania, odwolanie
dotyczqce rczstrzygnigcia postgpowania. Odwolanie wniesione po terminie nie podlega
rozpattzeniu. Odwolanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
Wniesienie odwolania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie Swiadczeri zdrowotnych do
czasu j ego rozpatrzenia.
komi

Zalqczniki:
Zal1cznikNr 1 - Ofertakonkursowa,
ZalqcznikNr 2 - OSwiadczenie Przyjmuj4cego zam6wienie,
ZalqcznikNr 3 - Projekt Umowy.

